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Aan de bewoners van de wijk

Sprengenbos

Beste wi jkbewoners,
Het bestuur van de tbbo Sprengenbos biedt 'u met enige
trots
de eerste
aen, met nieuws
"echte" wijkbrief
oveF diverse onderwerpeln die in de afgelopen
maanden
aan de orde ziin geweest. LJ kunt hieronder lezen hoe
getracht
uri i
te behart igen
hebben het wi jkbelang
t .a.v. :
de woonw:rgenlokat ie blal tersi ngel
Berg en Bos en het Kristalbad
de verkeersclverlast
op de Jachtlaan
het parkeren op de J,lercurius- en Venuslaan
de bouwplannen van de belastingdienst
het vervoersplan voor de riikskantoren
de hondenui t laatp laatsen
het parkeerprobleem vclor de Waltersingelflat
idem voclr De Hegge
de pol it iesurwei I lence
ver[<eer-sremmende maatregelen
contact met de Loohof en de Gioede Reede
vei I igheid voor ouderen
contact met E&W ovel- tal::en tbbo en f inanciên
de Schuttersweg ( trottoir
)
de vuilstor-t
aan de Zandloperweg
De rneeste van deze onderwerpen =iin nog in behandeI ing, - clnze t i id is niet onbeper-kt en over-leg met
gemeentel i ilre instel I ingen tevert
zelden snel resultaat op
ínaaF wi j bli jven streven naar goede oplossingen !
Eergt nog een algemene mededeling:
die
Deze wijkbrief
zal vermoedelijl:
de laatgte zijn
hr-tis aan huis in de hele wi jlt be=orgd wordt . On=e
financiËle
toe. fn het
sÍtuatie
laat geen verspilling
vervolg l'.:unnen alleen clnze leden rekenen op nieutws
uit de wijkNa de clprcrep in de vorige
hebben zich nogwijkbrief
rnaals ruim honderd r^lijkbewoners als lid opgegevenrzodat h,e nu ongeveeF eOO leden hebben - lïocht u nog geen
lid ziinl
dan kunt u zich kosteloos
en zonder ver-pl icht ingen schrif tel i jl-; crpgeven bi j het secretar-iaat :
líevr - R- l"laerteng-Krooi
Da Costalaan 4
7314 PC Apeldoorn
l"let hartel i ike groet ,
het bestuur

van de tbbo Sprengenbos
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De roonwaoenlokat ie }lal tersi noel
procedeNa drie jaar vruchteloos praten en tenslotte
prachtig
Raad
van
resultaat:
de
State
heeft
ren een
aan
tot aanhrijzing ven het parkeerterrein
het besluit
de hlal tersi ngel als rtroonwagenlokat ie vernlet igd . Elat
yoclr het
bestemd bliJft
betekent, dat het terrein
parkeren van auto's.
De Raad van State wrs het met de
( belastingdienst
aan
omwonenden van de Rijkskantoren
de Kennedylaan ) eens, dat de gemeente niet nog íteer
auto's van ambteneren in de straten mocht laten par( Er komen '=
keren. De buurt is toch al overvol.
van belast i ngambtenaren ,
wi nters
zcr'Í1 14OO auto's
de helft clp het eigen terrein van de
waarvan nog niet
een plaats kan vinden ).
Rijkskantoren
De tbbo gaat nu de gemeente verzoeken het terrein
(niet
meer dan een modderpoelr orngeven door verh,eaFop te knappen. In het weekend ]:an
loosde struiken)
gebruikt worden als speelterrein,
het dan ook beter
want die ontbreken in onze wiik biina volkomen.
is dringend gewenst: nu riiden
Ook een tweede inrit
gedeeltelijl:
dwars over het trottoir.
de auto's
verzoek cloJ': al eens
In 19gB hebben wi i hetzelfde
gedaan, Írear de gemeente wi lde toen wachten tot ne de
Nu die van de baan is, moet het
bestemmingswiiziging,
gemaal<t t^lorden.
terrein o.i - snel gebruiksvriendeliik
van het in 19gg door buurtbewclners biiHet restant
procedures tegen
bedrag vocll- iuridische
eengebrachte
geregierveerd
bfiift
vcrorde begternmingswii=iging
Aangezien de provincie op het standeventualiteitenpunt staat
dat ooJ': de rest van het woonwagenterrein
"De Haere" rnoet werdwi jnen, moeten ule waakzaeÍn bf iiven !
Ontwikkelinosolan

Bero & Bog f Kristalbad

Hoewel de=e recreatieve
voorzieningen niet in Sprengenbos liggen, betrok
de gemeente clns toch in de
voorinspraak uregens het belang voor de vele wiikbewoners die hiervan gebruik maken.
Het de ontwikkelingsplannen
voor Berg en Fos (o.m.
het inrichten
ven een centrum voor natuureducatie)
kon clnze tbbo wel ínstemmen, naar dat gold niet
voor
de plannen t.a.v.
het Kristalbad.
Daar wilde de gemeente nl.
enkele parkeerterreinen
verkopen voor de
parkeerruimte
bouw ven bungalowsr rD de verloren
terugwinnen door de bouw van een "parkeerdek".
Ootr
een stulr van het bosgebied van het Kristalbad
zou
moeten sneuvelen voor woningbouw, want daarmee zoLl
het parkeerdel': betaald moeten worden.
Dit was voor onze vereniging
en ,vele anderen ontoelaatbaar - De bezwaren werden door een meerderheid van
de gemeenteraad gedeeld, zodat het plan in de iisl:ast
ge=et is.
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Verkeersoverlast

oo de Jachtlaan
Etoor enkele wi jksteunpunt leden z i jn 155 handtel<eni ngen opgehaald ven bewoners van de Jacht laan . Eteze
bewoners ondervinden
ernstige overlast
van het verkeer,
vooral omdat er veel te hard gereden nordt.
gekomen rinds
Bovendien is er veel meer verkeer
de
Jacht laan deel ui tmaakt ven de stadsr i ng . Zí t r.li t len
dat er wat aan gedaan vrordt, biivoorbeeld
door snelheidscamera's te plaats€Í1 .
Wij ziin oveF dit probleem gaan praten met de politie
en zullen binnenkort
met de gemeente in overleg treden clver ínogel i ike maatregelen.
Parkeeroverlast

in de VenuE- en llercuriuslaan

Ele bewoner-s ven de Venus- en I'lercuriuslaan
trndervonden hinder van geparkeerde en riidende auto's
in hun
smal le straten.
Baarorn hadden zi j
handtekeningen
verzameld en de gemeente clveF hun probleern benaderd.
Ele tbbo heef t hen in deze actie gesteund.
Ete gemeente vond het probleern echter niet
urgent
genoeg en besloot niet
tot een afzonderliil':e
aanpal::
ovel- te qean.
lrlanneer de problemen van de I'lercurius- en Venuslaan
bel::e}::en worden als onderdeel ven de totale verkeersprob lemat iel': wi ndt het bestuur het gemeentestandpurnt
begri ipel i il,: - Daarorn wordt in dit stadium geen noodzaal': voc]l- werdere actie gezien-

De bouwolannen van de belastinodienst
Zoals Lr misschien al heeft opgevangenl gaat er bii
de
Rii[::s]:: antot-en aan de Kennedylaan gebouwd worden. Ete=e
nieuwboutw komt er t .b.v.
de belast ingdienst . En=e

contacten
met de belastingdienst
ziin goed, zodat wii
al in een vroeg stadium clp de hoogte r,tlaren vèn de
plannen.
Bp ons verzoel: zal de rijksgebouwen- en
klaar
bela=t ingdienst
zi jn t
als de bouwtekeningen
ornwonenden en diegenen die dagel i itrs hinder ondervinden van geperkeerde auto's van ambtenaren, Llitwoerig
op de hoogte brengen van hun nieuwbouwplànnen.
Ver-wacht wordt dat dit in december- of januari het geval
=al zijn.
Etoor
ons wordt in ieder geval nauwkeurig in de gaten
geholtde'n of de parl::eerdrul,.: t:p de wi jl.: door de=e
nieuwbouw niet
toe zal neínen - Ool': door- de gerneente
worden parl::eet:eisen gesteld , aangez ien ook zi i weet
dat het oín een al zhràar belast gebied gaat Vervoerso lan ri ikskantoren
Fi j de ver-schi I lende diensten binnen het ri jkskantorencompler: wordt op dit
moment gewer-kt aan het opstellen van Grerr vervoersplan vcrol- trun werknemers. Etat
gebeurrt door een e:<tern bureau.
Als de inventarisatie
vet-rond is kri jgen al le ambteneren een individueel
voersadvies.
Het streven is dat nog eens 2A% van de werl::ers binnen
thuis
laten. Een loffeliil':
dit
complex hun auto's
streven, ínaaF of het weFl': t moeten we ínaal- afwachten.
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De hondenui t laato laatsen
Enige maanden geleden neín de gemeenteraad een voorstel aan tot
het aanwijzen van hondenuitlaatplaatsen,
xaarbui ten honden hun behoef te niet
,neer mochten
geraaddeponeren.
werden hierbij
De tbbo's
niet
pleegd - hlel mocÈrten zi i in een later
rtrdium
hun
oordeel geven clver de door de dienst Strds- en dorpsgroen uitgezochte terreintjes.
geprotesteerd
Sprengenbos heeft
tegen deze gang van
za[*en. Wij zijn het wel met de gemeente eensr dat er
iets moet worden gedaan een de vervuiling
die doorÍnaer dat had in goed overhonden verclorzaakt wordt,
leg met de burgeri j kunnen en rnoeten gebeuren. Eovendien is er geen rekening gehouden met het feit,
dat
op een klein terrein gecclncentreerde
honde-uÍtwerpseinfecties
len onherroepeli jk perasitaire
overbrengen.
Honden snuffelen nLl eenmeal graag aan zaken die ínensen tcl spoedig Ínclgef i ik doorspoelen ! De volgende
zi jn dan de met de honden in contact
slachtofferg
komende kinderen.
Dierenartsen hebben tegenover ons bevest igd dat het
gevaar gaat. Een oplossing
clÍn een reêel
zclu gevonden
reinigen
kunnen worden in het intensief
van de=e
veld jes , ínaar daar i n voorz iet de regel i ng niet - Sterveldies zijn
ker nog: veel ven de uitverkoren
met
struikgewas begroeid, en dus niet effectief
schoon te
houden, Dat geldt o.a.
voor de stroken groen lang=
het verbindingspad -ïachtlaan-Haltersingel,
een van de
door de dienst
Stads- en Etorpsgroen vooFgestelde
Wi j
uitlaatplaatsen.
hebben de=e dan ool*: afgewe=en.
T.a.v. de andere uit taatplaats
in on=e r.,ri jl:: de
groenstrool:
clp de Koning Lodewi jl:leen, hebben wi j
geen ui tspraal: gedaan. Oo[,: z i i n wi i niet
i ngegaan op
de uitnodiging
clÍn alternat ieve terreinen àen te wi jzen - Zonder over leg met u als
bewoners l::onden wi i
o.i. =oiets niet doenr EFr daartoe gaf de gemeente trns
clnvclldoende t i jd.
t^lij proberen nu het gemeentebestuur
en de politiel,:e
part i ien eFvan te oveFtuigen dat de regel i ng geiávalureerd en aangepast rnoet worden. Tevens nodigen wi j Ll
ui t uw rneni ng en suggest ies clp pap ier te =et ten en
ean ons toe te sturen.
flie kunnen wi j dan weer "íneeneÍnen" i n het over teg .
Het oar]<eerorob leem voor de lJal tersi noel f lat
Al iarenlang
l:lagen een aantal
bewoners ven de lrlattersingelf lats steen en been, orndat zij door de weel,.
hun auto's niet
kwijt
kunnen in de buurt
van hun
f lats,
Eteze bewoners zi jn af hankef i jk vern een parkeerplaats op straat,
een plel: die zelden voorhanden
is,
omdat ambtenaren de parkeerruimte
in beslag neínen. t{i j hebben gemeend hier wat een te moeten doen.
fnmiddels hebben alle flatbewoners van clns een br-ie{
gel,:regen- lrJanneer er voldoende respons komt op c'n=e
brief (op dit mornent is dat nog niet het geval) =ulgemeente overgaan tot actie.
len wij richting
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Het oarkeerorobleem

woor De Heooe
Op de ouderen-infomiddag
in het park Berg en Bos werd
een van de bestuursleden benaderd door een bewoonster
gras over het feit dat
uit De Hegge, die teleurgesteld
etr ntrg geen reac t i e trras geweest op haar schr i Jven aan
het bestuur betreffende de parkeerproblemen aldaar.
Door een achterstand bi j de ingekomen stukken ( dat
ziin
er nog al wat!)
heeft de behandeting van dit
probleem vertraging
ondervonden.
fnmiddels
ig dit
doorgegeven aan clns steunpuntlid
de heer Den Hoed
(Zandloperweg) , die in eerste instant ie de zaal: rnet
plekke zal opnemen. Daarna kan het bebewoners ter
near
stuur
mogeli jke alternatieven
zoeken oÍn Frier een
verbetering
tot
stand te doen kornen, hraarne de betreffende gemeentedienst met voorstellen
benaderd ]:ràÍl
worden,
De veronderstelling
dat deze zaak onze aandacht niet
had is oniuist;
toch ziin
wii bfii met de reactie,
omdat hre daardoor de gelegenheid
hebben eventuele
misverstanden
uit
tJi i hopen
de wereld te helpen.
hierin nu dan ook geslaagd te ziin.
De ool i t iesurvei I lance
I'let recht maken de Ínwoners van Apeldoorn zich zorgen
clver- de f orse bezui nig i ngen d ie de pol i t ie als het
zwaard van Elamocles boven het hoofd hangen.
gemeenten kri igt el- van de ministerEen aantal
ínankracht bi j,
ten koste ven een aantal gemeenten dat
hiervoor- ínensen moet inleveren.
rijksbeleid
Boor dit
wor-dt Apeldoorn zwaar- getrof fen. Daarboven be=uinigt
clín een
ool: de gemeente nog eens f link
clp de politie
get in de begroting te kunnen dichten. Het gevolg: de
pol i t ie rnoet i nleveren en niet zo weinig . Niet be=uinigen of minder- be=uinigen schi int tot de clnínclget i ikheden te behoren.
Enige bestuursleden van Sprengenbos hebben neínens het
bestuut- ven de tbbo een onderhoud met de pol i t ie
gehad naer aanleiding
ven het (nauwel i jks) funct ionede
ren van de wijkagent in de wijk. Reedg nLt bliikt
politie
haatmet onderbezetting
te }'.:ampen, zodat zii
taal: aan de hand van prioriteitstelIing
moet vervullen; de toekornst gaat et- duidelii],:
nog minder rooskleurig uitzien.
Ele pol it ie had al le begrip vclor clnze argumenten en
cln=e ver-ontrusting
en zegde ons haar medewerking toe,
vcrclrzovel- dit
in haar veFÍrogen ligt.
Evenals wii
maal:t ool: zi j zich ernstig zorg clver de komende ontwil:l':eIingen.
U kunt er clp rel::enen dat ooli clp dit terrein de tbbo
zich
inzet en bliift
inzetten
vot:F het belang van
on=e wijl':.
Veilioheid

voor ouderen
Op de manifestatie
clver dit
thema in de Acaciahal
heeft
de tbbo een standie bemand, h,aar clcll: de eerste
wi ikbr ief ean belangstel lenden werd verstrel:t .
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Verkeersremmende maatreoelen
De gemeente wordt overstelpt
met verzoeken oín aanleg
(o.a.
van verkeersrenrnende voorzieningeln
drêmpels,
afsluitingen,
rotondes),
terwiil
het budget
near
beperkt is.
Daarom wil
zii met behulp v.n llgemene
criteria
de verschillende
aenvragen trgen
elkaar
afwegen. lJii hebben uitgebreid
op de eerrte voorstellen van de gemeente gereageerd.
Onze belangriikste
bezwaren geven ffe hier kort f'reer.
geld is
Al lereerst vinden hri i dat er veet te weinig
(slechts + t4O.OOC-I
vooF verkeersremmende maatregelen
per jaar). Voor wiikbewoners
met gegronde klachten
uitermate
over: te hard rijden is het
frustrerend
als
al vrcleg in het jaar de laatste
verkeersdrempel vergeven is. Het budget moet dus flink hoger.
Verder
(in clnze
rnoeten volgens ons ook wiikontsluitingswegen
wijl,: zijn dat de Soerenserweg en de Badhuisweg) in
aanmerking kunnen komen voclr verkeersremmende maatregelen. De gemeente wil die in eerste instantie
uitsluitenWii hebben in onze reactie ook aangegeven
dat de "ELrb jectieve verkeersonveiligheid"
een belangrijl':
criterium
zou moeten zijn.
Ook zonder dat er
echte clngelukken gebeuren,
kunnen mensen zich als
gevolg van te hard riiden
in hun straat
clnveitig
voelen De gemeente komt in januari
met een aangepast vclclrstel- Wii houden het in de gatenContact met de Loohof en de Eoede Reede
Bp uitnodiging
ven de directie
van de verzorgingshuizen de 6oede Reede en de Loohof hebben enkele begesprek gevoerd met de
stuursleden
een informatief
directie.
We werden o.Ín - gárf ormeerd over de renovat ieplannen
vclclr de Loohof , de par-keerproblemen rondom de Goede
Reede en de orgenisatie
van de bejaardenzorg in Apeldoorn.
Bi izonder
belangwekkend., speciaal
vootde
ouderen in onze wijk, vonden wij dat de directie
zich
inspant
om een "extrarnurale zorg"
vaÍl de grond te
kriigen.
Zelfstandig
wonende ouderen, die nog geen
volledige
verzorging in een tehuis willen
of nodig
hebben, fliear wel wat extra aandacht kunnen gebruiken
(maattiiden,
controle
op crngevallen of ziekte),
zouden dan vanuit
het verzorgingshuis
begeleid kunnen
worden. Een heel interessant
planr al werd ons wel
duidel i jt; gemaakt dat eF nog heel wat zal moeten
gebeuren voordat het gerealiseerd
zal zijn.
Wii vroegen de directie
of beide tehuizen
genoeg
hadden ean ell< één wiikbrief
, omdat de gemeente bleef
weigeren íoeer dan + e,SO per tehuis
af te dragen
(onder het rnotto: hre tel len per huis, niet
per- &:amer). De directie
vertelde
ons dat de e44 bewoners
een peFsclclnl i ike br ief al t i id zeet- waarderen, en de=e
zo nodig laten
vclorlezen door medebewoners. Ool: hrol-den de bewoners wèl individueel
aangeslagen vclor de
kosten ven telefoon
en C.A.f -: Uiteraard komen wi j
hen zoveel mogelijk tegemoet-
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Contact met B&hl over taken tbbo en financÍËn
ven de tbbo
Sínds mei 1991 is de bestuursstructuur
van
is uitgebreid
Het bestuur
Sprengenbos gewiizigder werspreid c,ver
dríe tot acht leden. Bowendien ziin
die het directe
steunpuntledent
de hele wiik elf
contact
rnet de bewoners onderhouden. Ook heef t het
die
begchikkingr
ziin
tot
bestuur negen adviseurs
deskundig zijn clp diverse terreinen.
Dat een dergel i ike bestur-rrshri iziging f inancië1e conZo neemt het
ziin.
heeft
mag duideliik
seguenties
aantal benodigde wergaderingen sterk toe. Omdat onze
subsid ie niet toerei kend b leel: te z i j n t is el- een
br ief naar de gemeente gestuurd c)Ín subsidieverhog i ng
met
Er ontstond een briefwisseling
aan te vregenin een overleE
resulterend
Hulderiir
tbbo-wethouder
op el o],:tober i.f .
gesprek cl.a-' dat de tbbo
Ere r^lethouder- stelde in dit
genoegen
rnoest neÍnen met de hoogte van de subsiínaalEte
en desnoods ínaar contr ibut ie noest l-ref {en.
d ie
wi j [,: had irnrners oo[,: baat b i j het bestaan van een
tbbo.
On=e argumenten t:ín geen contr ibut ie te hef f en = i i n
o.a.: wii hebben de taak de belangen van alle wÍikbewoneFs te behart igen , ongeacht hun f i nanc ië1e pos itie. Eovendien zouden eF wel eens veel oPzeggingen
ED daardoor zal de waarde van de
kunnen plaatsvindenr
geschaad worden. Onze argurnenten vonden
vcrorinspraal.
echter geen gehoor.
Voor- ons bl i if t het hef fen ven contriburt ie echteroneanvaardbaar. Op dit moment ziin we daarorn be=ig crín
verdere Pogingen te onderneínen. Eivia de politiel:
recte pr-obternen hebben we nog niet dank zii de fantast ische medewerl:ing ven scholen en instel I ingen '
van afhangen.
ínaal- daar mag ons werk niet volledig
trJe hebben de wethouder ook Í1og gewr-aagd troe de visie
van het college van Efu.W was op de toekomstige taal:inclver nagehoud van de tbbo's. Daar bleek neuweliiks
als de Amsterdamse deelraden, met eigen
dacht . rets
budget en bevoegdheden i n hun wi ik I I tgt I n Êpe ldCpt= n
in de bedoel ing. Ook hierover
zeh:er- vg)(]rlopig niet
pol
gean hre zeker met de
it ielte part i ien praten ' want
ideeËn neer voren Eeandere
die hebben scrÍns heel
bracht.
Op ons werzoe]:: wilde de wethouder- wel toezeggent ciat
zoLr plegen rnet de gezaÍnenl i ike
zi i regelmat ig overleg
tbbo'g. Misschien kan daar oP den duur noq iets moois
uit groeien. hJii houden u op de hoogte!
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Voetoanoers oo de Schuttersreo
Van verschillende
ziiden werd aandacht gevraagd voor
de voetgangers,
hr.cr. ouderen uit "lrJalterbosch",
die
op de drukke Schuttersweg rnoeten ziin oín boodschappen
te doen bii
de diverse winkels, apotheek enfo{ postagentsehap- Zíj
ziin meestal genoodzaakt in de goot
van de greg te lopen,
gr i ndpad
omdat het g looiende
niet
al leen moei f i jk begaanbaar is, Ínaar ook vaak
gebruikt wordt door parkerende automobi I irttn.
Voorgesteld
werd een trot toir te doen mnleggen van
de Sterrenlaan tot de VenuslaanDe Dienst
Openbare JrJerken ven de Gemeente Apeldoorn
het probleem,
onderkent
doch kan clp korte
termijn
geen verbetering
aanbrengen wegens andere urgenties
en geldgebrek,
fie tbbo zal in f 99e weer aandacht vragen voor deze

geveerliike

situatie-

Zandlooerreo
Beoerkino vui lstort
De gemeente is van plan (vanwege een tekort aan toezichthoudend personeel)
het afleveren ven olier
batterijen
e.a. klein
chemisch afval te verbieden
crp de
waaronder ook de Zandloperweg .
rneeste wi ikposten,
Alleen op "Aruba" in het uiterste
zuiden ven Apeldoorn en op Zilverschoon
zouden deze afvalprodukten
in de toekomst nog aangenoÍnen worden.
De tbbo geloof t niet dat dit werkt. Veel ínensen rnet
een beperkte
hoeveelheid klein
chemisch afval zullen
het voortaan wel hreeF in de gri jze container gooien,
als
zii het in hun directe
hroonclmgeving niet
íneer
l';wiit kunnen. hJie er nog wel een lange autorit
vcror
over heeft, vervuilt
daardoor ocrl: het milieu.
t^ri j zul len de gemeente daarom voorstel len de afgif te
van klein chemisch afval aan de Zandloperweg één dag
peF hreel': toe te staan,
onder toe=icht ven een z.g.
Deze kan dan op verschillende
wee[,:"vliegende keep".
dagen toe=icht houden clp een aantal wijkposten.
Binnenkort kri jgt u van de gemeente oo[': zelf gelegenheid oÍn Llw mening kenbaar te maken.
Twee verzoeken tot

besluit

-

Voor- sommige klachten is het helemaal niet nodig clÍn
bi j de gemeente aen te kloppen. I'let een beet je goede
wil
h:unnen wijr wijkbewoners, elkaar
van dienst zijn
en de leefbaarheid van onze wijk
bevorderen. Twee van
die ínogel i jkheden brengen hri j onder uw aandacht met
het dr- i ngende verzoek tot rnedewerk i ng :
r i iO rust ig i n crnu e over het algemeen smal le straten.
Vijftig
kilometer is alleen toegestaan
als het
uit
vei 1 igheidsoogpunt
werantwoord is,
en dat is
vriiwel
nergens het geval. Kinderen hebben nog niet
uw verkeersoverzicht
en uw zelfbeheersing.
U hebt
Íneer in de hand dan alleen het stuur !
overhangend groen kan een prachtig
gezicht opleveren en verfraait
dan de buurt.
I'laar als eF het uitzicht op het verkeer door belemmerd wordt of als het
andere hinder oplevert,
snoeit u het dan liever bij,
Daarmee voorkomt u ook klachten, die zcl vaal,: de veFstandhouding bederven.
Per slot van rekening
streven
hre toch allen naar hetzetfde:
een vei I ig, rnooi en leef baar Sprengenbos !

